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Formulier om het heilig avondmaal te vieren (4)
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Instelling
We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen.
In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt
beschreven:
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn
lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker
met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het
verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie:
vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de
dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn
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Vader.’
Gedachtenis
In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam
en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want
hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden dat ze nietig
zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen
wij het leven.
Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke
feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt
onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige
Geest. Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen
in ons leven van elke dag.
Uitnodiging en terugwijzing
Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet
achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht
besef van schuld en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van
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Mat. 26:26-29.
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harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we
alleen maar grotere toorn over ons.
Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een
oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding
door Christus.
Gebed
Heer, onze God en Vader, van harte danken we u voor het geschenk van het
heilig avondmaal en voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen.
We bidden u om een oprecht geloof bij het eten van uw brood en het drinken
van uw wijn. Geef ons daartoe uw heilige Geest.
We prijzen u dat we aan deze tafel de verlossing van ons leven mogen vieren.
Dank u voor de eenheid die we met elkaar mogen ervaren in de gemeente.
Geef dat we elkaar van harte liefhebben. Dat vragen we u in de naam van
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Geloofsbelijdenis
De Apostolische Geloofsbelijdenis of de Geloofsbelijdenis van Nicea,
gesproken of gezongen.
Opwekking
Dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van onze Heer
Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op hem, die koning is in
de hemel en gastheer aan deze tafel.
Viering
Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de voorganger:
Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus.
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus
gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen.
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En als hij de beker geeft:
De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het
bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het
kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is om al onze zonden
volkomen te verzoenen.
Bij de gaande viering kunnen deze woorden gecombineerd worden tot:
Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. De
beker met wijn, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het
bloed van Christus.
Neem dit brood en deze beker, eet en drink, gedenk en geloof dat onze Heer
Jezus Christus zijn lichaam en bloed gegeven heeft om al onze zonden
volkomen te verzoenen.
Tijdens de viering kan gelezen, gezongen of gemusiceerd worden.
Bij de dankzegging kan men kiezen uit de volgende alternatieven of ze allebei
gebruiken.
Dankzegging (1)
Laten we de Heer dankbaar prijzen om zijn gaven.
God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog
zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn
vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden
we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de
dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn
verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen
danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn
2
verzoend.
Dankzegging (2)
Heer, onze God, we danken u hartelijk dat we aan dit avondmaal de dood van
Jezus Christus mochten gedenken en belijden. We danken u dat hij stierf,
opdat wij zouden leven.
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Rom. 5:8-11.
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Nu u ons geloof hebt willen versterken door deze viering, vragen we u door
Jezus Christus, onze Heer: geef dat we u in heel ons leven oprecht en met
vreugde dienen. Amen.
Lied
De avondmaalsviering wordt afgesloten met het zingen van een psalm of
gezang.
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